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 י"ז באלול תשפ"א

 2021באוגוסט  25
 4000-0709-2021-0007589סימוכין: 

     
 

 לכבוד
 ציבור המשיטים

 

 026/2021מס'  ( משיטים) הודעה לימאים /
 8הפרק ה  - 1982 התשמ"ג  (בטיחות השיט)בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים 

 
 הסמכה למשיטים בהתאם להנחיות התו הירוקביצוע מבחני  - 026/2021הודעה למשיטים הנדון : 

 
ע"י האגף הנערכים  מעשי( ההסמכה למשיטים )עיוני/ החל מפרסום הודעה זו, כניסת מוזמנים למבחני

בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף תתאפשר לכלי שיט קטנים ומשיטים, 
הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(, 

  כפי שיעודכנו.התקנות(,  -)להלן 2021-תשפ"א
 

 :9.9.2021יום בהתאם לתקנות שהינן בתוקף עד 
 

 :מהמסמכים הבאים בצירוף הצגת תעודת זהות אחדבהצגת הכניסה תתאפשר  
 

 :אחד מאלה  – אישור "תו ירוק" •
 זכאי לתעודת מחלים או מחוסן; אדםעל כך שהמשרד הבריאות המעיד ( אישור 1)

 ( תעודת מחלים או מחוסן;2)
( אישור שקיבל אדם מאת המנהל )אדם שהוסמך לכך לפי פקודת בריאות 3)

בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל על כך שהוא משתתף  העם( 
 בישראל;

( אישור משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שאדם שביצע 4)
בתשלום קיבל תוצאה שלילית  PCRבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 

 שעות ממועד ביצוע הבדיקה; 72-בבדיקה, ואשר תקף ל
                                             

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה  •
                                 מזהה;

 
 

אדם שיש לו אישור מרופא או מקופת חולים כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן, יכול להציג 
ת בבדיקת קורונה מיידית בתוקף או אישור שקיבל תוצאה שלילית או אישור על תוצאה שלילי

 למבחן.השעות שקדמו לכניסתו  72שביצע במהלך  PCR בבדיקת
 

 ללא אחד מהאישורים הנ"ל, הכניסה אסורה.
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  .המודעותמנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות  -1

 ם.הס לשייט מתבקשים לפרסם את תוכן ההודעה לתלמידיביה" -2
 

                                                                                                        
  :העתקים

 מנהלי מעגנות הודעה למשיטים
      ביה"ס לשייט 

 


